TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
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Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 01 tháng 11 năm 2018

“V/v nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
giải quyết, xét xử các vụ án hành chính”

Kính gửi: - Chánh án Tòa án nhân dân huyện, thành phố;
- Chánh tòa, Trưởng phòng Tòa án nhân dân tỉnh;
Thực hiện Công điện số 01/2018/CT-CA ngày 28/10/2018 về việc nâng cao
chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính. Trong thời
gian qua, công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính của Tòa án nhân dân hai
cấp của tỉnh còn nhiều hạn chế: tỷ lệ giải quyết các vụ án còn thấp, thời gian giải
quyết kéo dài, số lượng tồn đọng lớn… Để khắc phục những hạn chế nêu trên và
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính,
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đồng chí căn cứ theo quy
định của pháp luật chỉ đạo thực hiện ngay một số công việc sau đây:
1. Khẩn trương rà soát, lập danh sách các vụ án hành chính đã thụ lý để xây
dựng kế hoạch công tác xét xử, trong đó: xác định thứ tự ưu tiên giải quyết, tăng
cường Thẩm phán có năng lực giải quyết các vụ án hành chính, có biện pháp xử lý
dứt điểm đối với các vụ án thụ lý đã lâu.
2. Có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, vi phạm trong việc
giải quyết các vụ án hành chính như: Lý do tạm đình chỉ không đúng; để quá hạn
do lỗi chủ quan; việc tuyên án không rõ, gây khó khăn cho công tác thi hành án; vi
phạm thời hạn gửi văn bản tố tụng cho Viện kiểm sát và Cơ quan Thi hành án dân
sự. Đẩy mạnh việc tổ chức đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; tăng
cường tranh tụng tại phiên tòa, hạn chế thấp nhất các bản án, quyết định hành
chính bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán.
3. Trao đổi (đôn đốc) Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thực hiện
các kiến nghị của Tòa án; phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong việc thi hành các bản
án, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật.
Đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, yêu cầu các đồng chí chỉ đạo hoàn
thành nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình.
Giao Phòng kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án chịu trách nhiệm theo dõi,
tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Công văn này, báo cáo
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.
Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Đ/c Chánh án (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Văn Hoan (để phối hợp chỉ đạo)
- Lưu.
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